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Welkom

Upcycling!

Oude spullen weggooien is “not done”.
Je gaat ermee naar de kringloopwinkel, de
rommelmarkt of je zet ze online te koop. Tof
als iets weer een nieuw leven krijgt, na een
kleine herstelling of een likje verf. Upcycling
is populairder dan ooit!
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Kijk in dit magazine mee hoe Liesbeth een
oude kast uit de kringwinkel in haar babykamer laat schitteren. Of hoe je van dat
mainstream Ikea-trapje een persoonlijk
pronkstuk maakt. Je zal ook merken hoe
een doffe baksteen-garage helemaal opleeft
met een paar potten witte verf. Zo wordt het
bijna een leefruimte!
Ben je echt op zoek naar iets nieuws voor je
woonkamer of een andere ruimte, check dan
onze nieuwe We Are Colour-kleuren, behangetjes, stickers … de hele collectie is gewoon
adembenemend. Ook als je nu geen groot
project op til staan hebt, krijg je hiervan
gewoon echt zin! Begin met een klein meubeltje dat je op zolder vindt, de rest volgt
ongetwijfeld!

HETZELFDE
IKEA-TRAPJE,
DRIE KEER
ANDERS
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Succes,

Inhoud herfst 2014

Griet Slos, hoofdredactrice
Je kan mij mailen op
griet.slos@colora.be

18

Interieurtrends 2015.................................................4
Trapje, drie keer anders......................................... 10
Kast make-over........................................................ 12
Creatief met trappenlak......................................... 13
Garage make-over................................................... 14
Online winkelen bij colora ................................... 16
Binnenkijken bij ...................................................... 18
Lezersvraag ..............................................................22

Souhaitez-vous le colora magazine en français ? Envoyez un mail à info@colora.be et nous ferons le nécessaire.
COLOFON: colora magazine is het magazine van BOSS paints nv · Jaargang 2014, nr. 40 · Verantwoordelijk uitgever Koen Leicher · Redactieadres BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81, B-8791
Waregem, T +32 56 738 200 · Alle briefwisseling m.b.t. colora magazine of de daarin behandelde onderwerpen stuur je naar bovenstaand adres · Overname uit colora magazine is alleen

Een PAX-kleerkast,
een BILLY-boekenkast of een STORMlamp. Om bepaalde
Ikea-klassiekers kan
je niet heen … In dit
magazine geven
we het populaire
BEKVÄM-trapje een
make-over. Want
soms wou je dat
Ikea-meubilair net
dat tikkeltje meer
persoonlijkheid had.
Met verf geef je het
makkelijk een originele uitstraling.

WE Y 73

geoorloofd na schriftelijk akkoord van de uitgever · Samenstelling: Griet Slos · Redactie, vormgeving en productie: Het Salon, Kleindokkaai 17, 9000 Gent, T +32 9 266 14 28, F +32 9 226 14 14,
www.het-salon.be · Copyright fotografie: Michiel De Cleene, Tom Lagast, Pat Verbruggen · Styling van Huguette D’styling 0475 89 91 38 · Decoratiemateriaal: Met dank aan GERO WONEN uit
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besproken producten, diensten of prijzen.
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Lees verder
op blz. 10
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TRENDSCOLLECTIE 2015

BOSS paints vertelt ons meer over
de algemene maatschappelijke ontwikkelingen
in 2015 én de invloed daarvan op de nieuwe
We Are Colour-collectie.

DE
INTERIEURTRENDS
VAN 2015
TEKST: LIES VERMEESCH
FOTOGRAFIE: BOSS PAINTS

Heb je allesbehalve
groene vingers,
maar wil je toch
wat flora in huis?
Kies dan voor een
plantensticker!

STICKERS
DIE DOEN
DROMEN
Een beetje meer fun in de toekomst, het hoeft allemaal niet
meer zo serieus. Interieurs met
een knipoog zien we meer en
meer. Het nieuwe assortiment
muurstickers WALLart speelt
daar handig op in. De illustratieve
stickers spreken tot de verbeelding van jong en oud met thema's
als: het magische woud, de boerderij, het heelal, jungledieren, live
& style en sprookjes. Wie zei ook
alweer dat dromen bedrog zijn?

Binnenkort kunnen
we misschien écht
naar de maan
reizen. Laat je
kinderen met deze
stickers alvast
dromen van dit
tripje.
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TRENDSCOLLECTIE 2015
WE M 71

WE Y 83

WE M 13

WE Y 75
WE M 87

WE Y 69

Rijke blauwtinten
zoals petroleumblauw,
appelblauwzeegroen,
celadon, turkoois en
groenachtige blauwtinten zijn dé verfkleuren
van 2015.

MT 54

WE Y 25

WE M 84

WE Y 52

DÉ KLEUREN VAN HET MOMENT
Ruimtereizen komen alsmaar dichterbij en nu het beter gaat in onze samenleving zien we een heropleving van de
overdaad die we zagen in de barokperiode. Daarom ligt de nadruk nu meer op metallic-, zilver- en goudtinten. Ook
asfaltkleurige grijstinten en andere reflecterende materies duiken op; vooral als accentmuur maar ook decoratieve
elementen. Dé verfkleuren van 2015 zijn dan weer zonder twijfel rijke blauwtinten zoals petroleumblauw, appelblauwzeegroen, celadon, turkoois en groenachtige blauwen. Alle blauwtinten samen vormen trouwens een harmonieus
kleurenpatroon op zich. De afgelopen jaren zagen we veel felgeel, maar nu worden de geeltinten een pak rustiger.
De nadruk ligt op goudgebrande tinten en zachte gelen. Fluoroze maakt anno 2015 plaats voor zachtere varianten
zoals een donker fuchsia, roze poedertinten en nude-kleuren. Fel rood wordt dan weer vervangen door zalm- en
koraaltinten. Deze zachtere kleuren sluiten aan bij de “modern softness”-trend. Deze maatschappelijke trend beweert
dat we thuis vooral tot rust willen komen …
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Theatrale barokke
boudoirpatronen
zijn helemaal terug.
In een hedendaags
jasje welteverstaan.

DE BEHANGTRENDS
VAN 2015
In de nieuwe We are colour-collectie worden 24 accentbehangen
toegevoegd aan de bestaande
collectie. We onderscheiden acht
verschillende dessins in drie kleurvarianten. Er is voor elk wat wils: het
populaire pied-de-poule patroon,
fauna en flora in een vrouwelijke
en romantische vorm, een geometrisch patroon met een knipoog
naar Scandinavïe, barok in een
hedendaags jasje, luchtballonnen
om bij weg te dromen, enz. Twee
dessins zijn tevens specifiek op kinderen gericht en zijn verkrijgbaar in
een blauwe, roze of groene variant.
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BEN JIJ MEE
MET DE
TRENDKLEUREN?
TEST HET MET
DEZE CHECKLIST!

Metallic-, zilver- en goudtinten zijn helemaal je ding.
Grijstinten spreken je enkel
aan als er een schakering of
glitter in verwerkt zit.
Je wil vrolijke, blauwtinten in
je woning zoals: appelblauwzeegroen, petroleumblauw,
turkoois, celadon … Deze
integreer je makkelijk door een
accentmuur in deze kleur te
schilderen of een meubelstuk in
een blauwtint te upcyclen.
Je verkiest zachte gelen of
okerkleurige gelen boven
knalgeel.
Roze boudoirtinten, nudekleuren, zalm- en koraaltinten vind je moderner dan
fluoroze of fel rood.

Tip
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INSPIRATIE

EÉN POPULAIR TRAPJE IN
DRIE HEDENDAAGSE STIJLEN

2

Een opstapje in huis is altijd handig voor de kinderen of wanneer je nét die
bovenste keukenkast nodig hebt. Maar we willen er geen fortuin aan spenderen
en kiezen dus voor een goedkoop Ikea BEKVÄM-trapje. Vind je dit klassieke,
houten ontwerp toch wat saai? Met verf of behang maak je het meteen een
stuk leuker. We inspireren je met drie verschillende toepassingen.

DIPPING TECHNIEK
Bij dipping lijkt het alsof je
het trapje – bijna letterlijk
– met zijn pootjes in de
verf hebt gedoopt. Lijkt …
want in de praktijk houd je
het maar beter wat onder
controle. Om uitlopende
verfdruppels te vermijden
ga je netjes aan de slag
met je verfkwast. Dipping
vond zijn oorsprong in
de mode en raakt nu ook
bekend in de interieurwereld. Heel eigentijds is
een toepassing van deze
techniek met een
accentkleur.

TEKST: LIES VERMEESCH, FOTOGRAFIE: PAT VERBRUGGEN

Welke versie van het
Ikea-trapje verkies jij?
Deel jouw eigen creatie op
onze Facebookpagina:
facebook.com/coloradeverfwinkel

1
SUBTIELE
ACCENTKLEUR
Wil je graag een fleurige
toets toevoegen aan je
interieur, maar past je
lievelingskleur niet op
de muren en hou je het
liever subtiel? Schilder
dan de bovenkant van je
Ikea-trapje in een leuke
pastelkleur en houd de
onderkant neutraal. Het
geeft een leuk accent, niet
alleen aan het BEKVÄMtrapje, maar ook aan je
hele interieur. Ben je in
een extra creatieve bui?
Schilder dan je naam,
geluksnummer of een
lijnenspel op het trapje.

10
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WE Y 73

WE M 79

WALL ME 17
DELICATE ROMANCE

WE M 92

WE M 78

3
CREATIEF MET BEHANG
Ook met je favoriete behangpatroon kan je het
BEKVÄM-trapje een modern uitzicht geven. Kleef het
behang stevig op de vlakke, horizontale trapdelen en
laat het even rusten. Vergeet het behang niet grondig
te vernissen als je een hip trapje wil dat een tijdje
meegaat én waterbestendig is voor in de badkamer!
De overige houten balken laat je naturel of geef je een
kleurtje dat bij het behang past.

11
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HIPPE MAKE-OVER

DOE-GIDS

EXTRA ADVIES

KLASSIEK
KASTJE
KRIJGT
HIPPE
MAKE-OVER

• Kies voor een meubelstuk met een tijdloos
design.
• Met verf zorg je ervoor
dat het meubel er weer
als nieuw uitziet.
• Houd rekening met
het kleurenpalet van
de kamer. Stem je
verfkleur af op de kleur
van de muren en de
belangrijkste accessoires.
• Doe inspiratie op
via creatieve blogs,
Pinterest en het colora
magazine.
• Schilder buiten, in de
garage of een ruimte
waar je weinig moet
passeren.

Een kindje op komst?
Dan staat je huis in no time
vol met speelgoed en andere
babyspulletjes. En die wil je
mooi kunnen opbergen!
Zo kocht Liesbeth een
tijdloos tweedehandskastje
en gaf het een tweede leven
door het in het knalgeel te
schilderen. De verfkleur
stemde ze volledig af op
de andere elementen in
de kamer.

L

iesbeth: ‘Ik heb een gezonde interesse in tweedehandsspullen. Logisch: ik ben persmedewerker voor
de Kringwinkel en af en toe scoor ik zelf een
mooie aankoop. Zo was ik een tijd geleden
bij mijn schoonouders in Kapellen, waar ik
onverwacht binnen ging bij de plaatselijke
Kringwinkel. Mijn oog viel meteen op een
klassiek, licht kastje dat niet zou misstaan
in onze babykamer. Op zich was het geen
opvallend stuk, maar met kleur kan je veel

12
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Zoek je nog een opbergkast? Waarom kies je niet eens voor een
charmant tweedehandskastje? Wil je helemaal mee zijn met de
upcycling-trend, dan schilder je het in je favoriete kleur. Bovendien
betaal je minder dan voor een gloednieuw meubel. Een op maat
gemaakt meubel dus, maar dan low budget!

DIT HEB JE NODIG:
• Vochtige doek
• Red Devil One Time
• Elastoprim Hydro primer
• Hybride Mat afwerklaag
• Schuurpapier korrel 220
STAP 1. Vul barstjes in het

kastje op met Red Devil One
Time. Wanneer het vulmiddel opgedroogd is, schuur je
het oppervlak van het kastje
met schuurpapier korrel
220. Ontstof nadien.
STAP 2. Gebruik de primer
Elastoprim Hydro en laat
het minstens 12 uur drogen.
STAP 3. Schuur de
grondlaag lichtjes op en
werk af met twee lagen
Hybride Mat. Wacht
minstens 6 uur tussen
beide lagen.

TEKST: LIES VERMEESCH
FOTOGRAFIE: TOM LAGAST

Tip

BT 12-18

doen en het kostte slechts 15 euro!’
Liesbeth besloot meteen om het kastje
knalgeel te schilderen, de accentkleur die
ook terugkomt in het behang van de
babykamer en het patroon van het geboortekaartje van hun zoontje Esteban.
‘Door het kastje in de “golden glow”-kleur
(BT12-18) van colora te schilderen, werd het
meteen de ideale eyecatcher voor de ruimte
én meteen ook een praktische opbergplaats
voor alle babyspulletjes.’

Wie kringt, die wint. De Kringwinkel
geeft elk jaar een tweede kans aan
64.000 ton spullen en aan 5.000
medewerkers die elders moeilijk werk
vinden. Ontdek je dichtstbijzijnde Kringwinkel op www.kringwinkel.be
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DOE-GIDS

HOUTEN
SCHRIJNWERK
SCHILDEREN
STAP 1. Schuur het schrijnwerk
van de ramen op met schuurpapier met een grove korrel.
Ontstof nadien grondig met een
vochtige doek.
STAP 2. Breng een primer Elastoprim Hydro aan op het binnenschrijnwerk en laat dit drogen.
STAP 3. Schuur tussendoor de
primer voorzichtig op.
STAP 4. Breng een eerste
afwerklaag Hybride mat PU aan.
Laat minstens 6 uur drogen en
herhaal deze laatste stap.

Oké, een garage zal wellicht nooit de meest sfeervolle ruimte in huis worden, maar dat
betekent niet dat ze geen aandacht verdient! Met de eenvoudige tips op pagina 14 maak je van
je garage een nette, georganiseerde ruimte. Omdat het over schilderen op verschillende
ondergronden gaat, leggen we duidelijk uit hoe je hier aan begint.

BAKSTENEN
MUUR
SCHILDEREN

DIT HEB JE NODIG
• Staalborstel
• Vochtige doek
• Red Devil One Time
• Bisol
• Initio muurvoorstrijk
• Initio afwerklaag
• Elastoprim Hydro primer
• Hybride Mat afwerklaag
• Schuurmachine
• Schuurpapier
• Smart Wall Paint
• Whiteboard-stift

STAP 1. Borstel de zoutuit-
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OSB-PLATEN
SCHILDEREN
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slag van de muur met een
staalborstel en stof goed af.
STAP 2. Breng een grondlaag
Initio muurvoorstrijk aan.
En laat alles goed drogen.
STAP 3. Schilder een eerste
afwerklaag Initio in een kleur
naar keuze. Laat drogen.
Indien nodig breng je nog een
tweede afwerklaag aan.
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HOE SCHILDER JE
EEN WHITE BOARD?
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Tip
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STAP 1. Schuur de schei-

dingswand in OSB glad met
een schuurmachine, klop
eventuele uitstekende nagels
in en stop oneffenheden
dicht met Red Devil One Time.
STAP 2. Als primer gebruik je
best Bisol. Breng hiervan één
laag aan en laat de
OSB-plaat drogen. Schuur
na droging de opstaande
houtvezeltjes effen.
STAP 3. Werk af met twee
lagen Initio muurverf en laat
tussendoor minstens 12 uur
drogen.
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• Zorg voor een effen ondergrond en maak putjes dicht
met Red Devil One Time.
Gebruik het schuurblokje
uit je kit om het oppervlak
op te schuren.
• Gebruik altijd een goede
primer bij Smart Wall Paint,
afgestemd op de ondergrond.
• Meng deel A bij deel B en
roer de Smart Wall Paint
gedurende minstens
5 minuten stevig door.
• Breng de Smart Wall Paint

binnen het uur na het mengen aan op het oppervlak,
verdeel de verf door deze
goed te kruisen. Controleer
goed of je niets hebt gemist.
Bekijk het oppervlak onder
verschillende invalshoeken
om zeker te zijn dat de verf
goed verdeeld is.
• De Smart Wall Paint is
droog na vijf uur. Je mag
er na vijf dagen op
schrijven met een
whiteboardstift.
15
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DOE-GIDS

CREATIEF MET
TRAPPENLAK
Kan jouw trap dringend een opfrisbeurt gebruiken? Geef je trap dan een likje verf
met de traplak Durosatin voor het beste en meest slijtvaste resultaat. Bovendien
is Durosatin perfect afwasbaar. Starten doe je zo ...

Tip
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DIT HEB JE NODIG
• Ontvetter Formule MC
• Vochtige doek
• Tape
• White spirit
• Schuurpapier
korrel 150-180
• Verfborstel
• Verfrol
• Omniprim Plus
• Durosatin lakverf
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Stappenplan voor geschilderde of geverniste trap.*
STAP 1. Ontvet de trap
grondig met Formule MC en
schuur glad met schuurpapier korrel 150-180. Neem
daarna het stof af met een
licht vochtige doek.
STAP 2. Plak alle niet te
schilderen delen zorgvuldig
af. Breng pas een grondlaag
Omniprim Plus aan wanneer het oppervlak volledig
droog is. Laat deze primer
ongeveer 8 uur uitdrogen.
STAP 3. Roer de Durosatin
lakverf grondig om met een
roerstokje en schilder de
bovenste traptrede. Werk
van boven naar onder.
Laat de volledige trap
minimaal 12 uur drogen.
STAP 4. Herhaal de vorige
stap en breng dus een
twee- de afwerklaag
Durosatin aan. Na 1 à 3 uur
is de verf stofdroog. Na
zeven dagen is ze volledig
uitgehard. Reinig de borstels
na het schilderen met white
spirit.

9

* Een niet geschilderde trap vraagt een andere voorbereiding. Vraag advies in je colora winkel.
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Een mooie houten trap kan dé
blikvanger zijn van je interieur.
Durvers gaan meteen voor een
felle tint. Een witte trap is op zich
een stuk braver, maar kan in een
bepaalde architectuur de beste
keuze zijn. Wie het echt ziet zitten, kiest drie tinten en schildert
een leuk dégradé-effect. Met
Durosatin kom je gegarandeerd
tot het resultaat dat je in gedachten had. En het grootste
voordeel? De lakverf droogt snel,
zodat je niet lang opgesloten
hoeft te zitten op de benedenverdieping van je woning.

WE M 56

TEKST: LIES VERMEESCH
FOTOGRAFIE: TOM LAGAST

Wil je de meest hippe trap uit je vriendenkring?
Kies een basiskleur en 3 of meer lichtere tinten,
in dégradé in de winkel.

WE Y 25

WE Y 44
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GARAGE MAKE-OVER

EEN AANTREKKELIJKE
GARAGE, KAN DAT WEL?
De familie Vandermeulen nam hun garage onder
handen. ‘Wij komen meestal thuis via onze garage
en niet via de voordeur. Omdat wij van een goeie
organisatie én orde én netheid houden, vinden
we het belangrijk om in een nette ruimte binnen
te komen. Daarom dachten we er goed over na
om ze praktisch in te richten. De tijd en de centen hadden we er graag voor over. Dat laatste viel
trouwens goed mee. Mooi meegenomen!’
TEKST: LIES VERMEESCH
FOTOGRAFIE: TOM LAGAST

RUBRIEK

SMART
WALL PAINT

H

eb je een grote garage? Deel de
ruimte dan in door een dubbele
scheidingswand te plaatsen.
Die plaats je makkelijk door een frame te
bouwen en daarop OSB-platen te monteren. Je schildert ze in een kleur naar keuze
voor een afgewerkte look. Door de scheidingswand benut je de ruimte optimaal,
want je voorziet een aparte plaats voor de
wagen, wasmachine en zelfs het schoenenrek … Deze wand kan ook fungeren als
sas of extra opbergruimte.
Schilder je garage wit met de budgetvriendelijke Initio-verf, zo voel je dat minder
in je portemonnee én zorg je voor meer
lichtinval. Initio is ook beschikbaar in
andere kleuren als het wat bonter mag.
Houd de vloerbedekking en het plafond
neutraal, dat geeft een propere indruk. Als
je garage een make-over ondergaat, doe
het dan meteen grondig. Er kruipt weinig
moeite én geld in.

Smart Wall Paint is een
doorzichtige whiteboardverf met een unieke
formule die je kan aanbrengen op elk glad
oppervlak (muur of hout).
Zelfs als je twee linkerhanden hebt, rol je de Smart
Wall Paint eenvoudig uit
over je wandbekleding of
geschilderde muur in een
kleur naar keuze. Zo heb
je een handig bord in huis
waar je met whiteboardstiften to do’s, afspraken
of andere boodschappen
op kan noteren. Een must
have voor elke garage,
werkruimte, keuken of
andere plek in huis waar
er te organiseren valt.

INITIO RAL 9010

Gebruik een slimme muurverf
Voorzie een accentmuur in een leuke
kleur en leg er een laagje Smart Wall Paint
over. Hierdoor word je muur een whiteboard waar je met een whiteboard-stift
weekschema’s of allerlei andere boodschappen op kwijt kan. Ook de kinderen
vinden het fijn om er tekeningen op te
maken.
Het is heel belangrijk om de juiste verfrol of -borstel te kiezen. Kies voor de
juiste haarlengte van je borstel voor een
optimaal resultaat. Vraag om raad in je
colora winkel. Wil je jouw garage nog extra
nauwkeurig indelen? Koop dan voldoende
opbergboxen om je gerief in kwijt te kunnen en label ze eventueel met bordenverf.

Als je garage een
make-over ondergaat,
doe het dan meteen
grondig. Er kruipt weinig
moeite én geld in.

Wil je weten hoe je stap voor stap je garage
een nieuwe look geeft? Kijk dan in de
Doe-gids middenin dit magazine.
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COLORA WEBSHOP

colora denkt mee met haar
klanten en evolueert constant
mee met de nieuwe trends. Onze
winkels gaan mee in die evolutie.
Daarom hebben we een aantal
van onze winkels omgebouwd
naar ons gloednieuwe concept.
We namen de balie en de bibliotheek met alle inspiratieboeken
en staaltjes flink onder handen.
Zo leggen we nog meer nadruk
op het vinden van de perfecte
verf en het geven van advies.

ONLINE
WINKELEN
BIJ COLORA
Je vindt colora intussen op 55 plaatsen in België en
zelfs in Nederland. We zijn dus altijd dichtbij. Maar het kan nog
dichter. We veranderen vanaf nu elke woonkamer in een kleine
colora winkel, dankzij onze gloednieuwe webshop.
TEKST: TIMOTHY PUYPE
ILLUSTRATIE: DEBORA LAUWERS

Keuze. Is kiezen niet je sterkste kant?
Zie je de het bos door de bomen niet
meer? In de webshop kijk je op je
eigen tempo naar alle producten en
kan je vanuit je luie zetel vergelijken
en beslissen wat jij nodig hebt om je
verfklus tot een goed einde te brengen. Heb je toch meer informatie
nodig over een bepaald product, dan
ben je steeds welkom in een van onze
winkels.
Snel. Plaats je je bestelling in de
colora webshop voor 12 uur ’s middags, dan heb je je producten de

volgende werkdag al in huis. Bestel
je ze voor 8 uur ’s ochtends, dan kan
je ze nog diezelfde dag afhalen in je
colorawinkel naar keuze, behalve op
sluitingsdagen natuurlijk.
Gemakkelijk. Dankzij de handige
indeling van de online shop vind je
onmiddellijk alles terug wat je nodig
hebt om je interieur in het nieuw te
steken. Of het nu gaat om verf, behangpapier of gereedschap. Eens je
hebt beslist welke producten je nodig
hebt, voeg je ze met een simpele klik
toe aan je winkelmandje en reken

je af. Dat kan met debetkaarten en
kredietkaarten, zowel in België, als
Nederland.
Afhalen of laten leveren. We brengen de producten tot aan je deur. Lekker gemakkelijk! Of laat je bestelling
leveren in een van onze winkels. Je
wandelt er direct mee buiten.
Foutje? Het kan altijd gebeuren dat er
een foutje in je bestelling is geslopen.
Ook dan staat colora voor je klaar.
Ongeopende producten nemen we
zonder problemen terug*.

Neem een kijkje op

www.colora.be/shop
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*Behalve aangekleurde verf en behang. Lees alles over het retourbeleid op onze site.
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BINNENKIJKEN BIJ

TIP 1
DOE JE EIGEN DING
Trends volgen kan leuk zijn,
maar een kleur kiezen, blijft
altijd iets heel persoonlijks. Je
moet gaan voor een sfeer die
goed bij jezelf past.

Binnenkijken bij ...

COLORA COACH
KATHLEEN
Kathleen Linsen opende vijf jaar geleden de colora-winkel in Houthalen.
Bij de bouw van haar eigen woning nam ze de volledige inrichting voor
haar rekening, samen met haar man Roel, die zelf professioneel schilder is.
‘Sfeer en kleur hebben me altijd geboeid. Vroeger hield
ik alle interieurmagazines bij!’
TEKST: TIMOTHY PUYPE
FOTOGRAFIE: PAT VERBRUGGEN
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TIP 2
WARM IS RELAXEREND
Kathleen gebruikte de warme
off white van de trap, ook voor
de keukenkastjes, deuren en
meubels.
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BINNENKIJKEN BIJ

TIP 5

De accentmuur in
de woonkamer is
ook te zien vanuit
de keuken.

BEHANG ALS ACCENT
Behangpapier als accent zorgt
net voor dat tikkeltje extra in je
interieur. Je kan er veel meer
mee doen dan met verf.
De donkerdere kleur van de
badkamer laat de
meubels beter
uitkomen in de
kleine ruimte.

WE Y49 GREY HOUND

TIP 3
TEST UIT
Houd behangpapier altijd
eens tegen de muur die je wil
behangen. Sommige behangmotieven kunnen er in je eigen
interieur helemaal anders
uitzien dan in de winkel.
TC17 SUGARCANE

RAL 9001 CRÈME WIT

M

dieping.’ Kathleen weet goed waarom ze zo
lang gewacht heeft om accenten te leggen in
haar interieur. ‘Een behangmotief kan er heel
goed uitzien in de winkel of bij vrienden, maar
in je eigen huis kan het tegenvallen. Ik raad
klanten dan ook altijd aan om het behang
eerst mee te nemen naar huis en het tegen
de muur te houden, als test.’

ijn man wilde dat het huis helemaal geschilderd was, voor we er
introkken’, legt Kathleen uit. Het
koppel koos een neutrale aardetint, met een
vergrijsde ondertoon. ‘Pas later, nadat we
de lichtinval in nieuwe huis kenden en wisten
welke meubels er zouden staan, hebben we
beslist welke accenten we wilden leggen.’

TIP 4
WACHT
Kies pas de accenten in je
interieur als je weet hoe alles
er uiteindelijk zal uitzien. Zo
voorkom je dat je accent
verloren gaat in de ruimte of er
niet in past.
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Unieke meubels met een likje verf
‘In ons huis lopen de woonkamer, de keuken en de traphal in elkaar over. Dan is het
logisch dat je ook de stijl doortrekt in de
drie ruimtes. Dat hebben we gedaan door
de meubels, trap, deuren en keukenkastjes
dezelfde kleur te geven, een warme off white.
Onze meubels kregen dezelfde kleur. Het
zijn allemaal stukken die niet bij elkaar passen. Dat hebben we opgelost met een likje
verf. Het geeft je interieur bovendien een
unieke toets. De salontafel heeft mijn man
speciaal voor mij in elkaar geknutseld. Ik had
het exacte ontwerp in mijn hoofd, maar het

was onmogelijk om zo’n tafeltje te vinden in
de winkel. Hij heeft me verrast door het dan
maar zelf te maken.’
Accenten leggen
Pas dan waren de accenten in het interieur
aan de beurt. ‘Ik ben een grote fan van behangpapier. Het komt dan ook vaak terug in
ons interieur, bijvoorbeeld in de woonkamer.
Daar kreeg een muur een eigenzinnig behangpapier met een grijsbruin harig patroon.
De muur is ook te zien vanuit de keuken en is
zo de echte blikvanger van de benedenver-

Badkamer om tot rust te komen
De badkamer kreeg een volledig eigen stijl.
‘We gingen voor een okerachtige kleur met
groene ondertoon. Ook hier weer een aardetint, maar wel donkerder en warmer dan
in de andere ruimtes. Een kleur die, zoals in
onze woonkamer, mooi contrasteert bij onze
badkamermeubels. Een lichtere kleur had
een verruimend effect gehad, maar nu hebben we een leuker spel met de meubels. De
donkerdere kleur geeft ook een rustgevend
en warm gevoel. Zalig als je thuiskomt na
een zware werkdag en een relaxerend bad
neemt.’

21

30/09/14 13:22

LEZERSVRAAG

Q&A
In elk nummer van dit magazine
beantwoorden we een vraag
van een lezer. Deze keer van
Christine uit Aalst.

HOE KAN IK OP EEN CREATIEVE
MANIER BEHANG INTEGREREN
IN MIJN WOONRUIMTE?
Ik grijp altijd terug naar het
behangen van een accentmuur …
colora:
Dat blijft inderdaad dé populairste behangtoepassing, maar soms mag het
inderdaad wat gewaagder zijn. Hier geven we je inspiratie om behang
op een vernieuwende manier te gebruiken. Twijfel je hoe eraan te beginnen?
Aarzel dan niet om advies te vragen in je colora winkel!

1
Een nis behangen
geeft vaak een
verrassende toets
aan de hele kamer.

2
Behang eens de
lambriseringen in
de hal of woonkamer
voor een statig effect.

3

Voor durvers:
gebruik één behangstrook op een neutrale muur.

4

Een leuk DIYprojectje: haal een
paar lagen stevig karton bij de hobbywinkel, snijd je initialen
eruit met een breekmes en kleef de lagen
op elkaar. Behang
vervolgens de letter
om je interieur een
hippe touch te geven.

5

Doe aan upcycling
door de lades van een
oud kastje te pimpen
met behang.

6

Heb je nog wat
restjes behangpapier
liggen? Gebruik dit
dan als stevig
cadeaupapier!
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9
Dit kan je zelf! colora adviseert je stap voor stap hoe jij je oude keukenkastjes een frisse make-over geeft.
Onze professionele verf biedt zoveel meer dan een nieuw kleurtje. Persisto is een krasvaste lak, bestand
tegen vingervet. Kom eens praten.
ANTWERPEN Bonheiden, Bornem, Geel, Herentals, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem HENEGOUWEN Mons, Tournai
LIMBURG Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren LUIK Herstal, Huy, Verviers OOST-VLAANDEREN Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo,
Gent (Sint-Amandsberg), Gent (Sint- Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Niklaas, Zottegem VLAAMS BRABANT Aarschot,
Diest, Grimbergen, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem WAALS BRABANT Waterloo, Wavre WEST-VLAANDEREN Brugge
(Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem NEDERLAND Uden.
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Afzender: NV BOSS Paints - Nijverheidstraat 81 - 8791 Beveren-Leie
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Dit kan je zelf! colora adviseert je stap voor stap hoe jij je oude keukenkastjes een
frisse make-over geeft. Onze professionele verf biedt zoveel meer dan een nieuw
kleurtje. Persisto is een krasvaste lak, bestand tegen vingervet. Kom eens praten.
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